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Simulado sobre População brasileira  
Concurso Professor de Geografia 

 
01.(Ano:2018/Banca:CESPE) O crescimento populacional, especialmente a partir da        
década de 50 do século passado, nos países de terceiro mundo, no entender da teoria               
neomalthusiana, determinaria a existência de uma população excedente às possibilidades          
do desenvolvimento econômico desses países. E assim explicaria seu subdesenvolvimento.          
Dois terços da humanidade estariam localizados na Ásia, África e América Latina. Isso             
constituiria um obstáculo ao desenvolvimento, na medida em que essa população           
expandida, cuja estrutura etária privilegiaria os mais jovens e as crianças, requisitaria            
investimentos não produtivos — hospitais, escolas, etc. —, desviando recursos que           
poderiam ser diretamente produtivos — como a construção de fábricas. Provocaria,           
inclusive, ao aumentar os efetivos da força de trabalho, um desequilíbrio cada vez maior              
entre a oferta e procura de empregos, reduzindo os salários e marginalizando amplas             
camadas de população do mercado de trabalho. 
Amélia Damiani. População e Geografia, São Paulo: Contexto, 2012, p. 23. 
 
Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item seguinte acerca da dinâmica              
populacional. 
 
Ao mesmo tempo em que detém uma rica diversidade natural, mineral, histórica e cultural, o               
Brasil é um país de grandes contrastes econômicos regionais, pois ainda possui quantitativo             
populacional vivendo abaixo da linha de pobreza. 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) No que se refere à população do estado de Alagoas, julgue o             
item subsequente.  
 
A concentração de população na capital do estado de Alagoas é consequência de um              
processo de urbanização desigual e desorganizado, com migração campo-cidade e          
concentração da população de origem rural nas periferias de grandes cidades. 
 
 Certo  Errado 
 
03. (Ano:2018/Banca:CESPE) No que se refere à população do estado de Alagoas, julgue             
o item subsequente.  
 
Os quinze municípios com maior população absoluta de Alagoas estão inseridos em            
arranjos produtivos locais com fortes fluxos migratórios e concentração de empresas e            
serviços relacionados a atividades de turismo. 
Certo  Errado 
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04.(Ano:2018/Banca:CESPE) Acerca dos movimentos migratórios internos, da estrutura        
etária da população brasileira e da evolução de seu crescimento no século XX, julgue o item                
a seguir. 
 
A dinâmica da estrutura etária da população brasileira tende ao equilíbrio quanto à             
quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos: a população de idosos com maior             
expectativa de vida cresce tanto quanto a população em idade infantil e jovem. 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2017/Banca:CESPE) Considerando a tríade cidade, ambiente e cultura, julgue (C           
ou E) o seguinte item. 
 
Nas cidades, as denominadas áreas de risco constituem-se à revelia das políticas espaciais             
adotadas tanto pelos municípios quanto pelos empreendedores imobiliários, em um          
processo no qual a população ocupante torna-se a responsável pela constituição do risco e              
da vulnerabilidade. 
Certo  Errado 
 
06.(Ano:2017/Banca:CESPE) Com relação à dinâmica e à distribuição populacional no          
Maranhão, assinale a opção correta. 
a) A cidade de Imperatriz é a mais populosa do estado. 
b) Em função do volume da produção no setor primário da economia, atualmente a              
população maranhense é majoritariamente rural. 
c) O setor de serviços nas grandes cidades do estado tem liberado mão de obra para o                 
campo. 
d) Fatores de ordem social e econômica influenciam a existência de fluxos migratórios da              
população maranhense para outros estados brasileiros. 
e) Tem havido maior concentração da população no sul do estado, devido aos fluxos              
imigratórios. 
 
07. (Ano:2017/Banca:IFB) Há cerca de 50 anos, apenas 15% dos postos de trabalho no               

Brasil eram ocupados por mulheres. Atualmente, elas representam mais de 43% da            
População Economicamente Ativa (PEA). Esse dado mostra que o contingente de mulheres            
responsáveis pela renda familiar aumentou significativamente nas últimas décadas. A          
redução do tempo de convivência familiar em razão da permanência no trabalho, além dos              
altos custos com alimentação, saúde, lazer e educação; e os programas de planejamento             
familiar desenvolvidos pelo Estado por meio do Ministério da Saúde, fizeram com que             
ocorresse na dinâmica demográfica brasileira: 
a) um aumento da expectativa de vida; 
b) a queda gradual da taxa de natalidade; 
c) o predomínio da população idosa; 
d) a queda das taxas de mortalidade; 
e) um aumento na renda per capita. 
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08.(Ano:2017/Banca:Quadrix) O IBGE publicou, em 2016, no Diário Oficial da União, uma            
estimativa da população brasileira, que apontava que o Brasil tinha 206.081.432 habitantes.            
Em agosto de 2015, o mesmo levantamento estimou a população, à época, em             
204.450.649.                                            Internet: <http://g1.globo.com>  (com adaptações).  
 
A partir das informações constantes no texto e de conhecimentos acerca de temas             
correlatos, julgue o item a seguir.  
Infere-se do texto que o crescimento populacional brasileiro, segundo a estimativa do IBGE,             
no período de agosto de 2015 a agosto de 2016, foi inferior a 1%.  
Certo  Errado 
 
09.(Ano:2017/Banca:Quadrix) O IBGE publicou, em 2016, no Diário Oficial da União, uma            
estimativa da população brasileira, que apontava que o Brasil tinha 206.081.432 habitantes.            
Em agosto de 2015, o mesmo levantamento estimou a população, à época, em             
204.450.649.                                Internet: <http://g1.globo.com>  (com adaptações).  
A partir das informações constantes no texto e de conhecimentos acerca de temas             
correlatos, julgue o item a seguir.  
 
Apenas na década de 1960, o Brasil passou a apresentar população majoritariamente            
urbana. 
Certo   Errado 
 
10.(Ano:2016/Banca:FUNRIO) Saneamento básico pode ser definido como o conjunto de          
procedimentos adotados numa determinada região, visando proporcionar uma situação         
higiênica para os habitantes. 
Entre os procedimentos básicos, pode-se afirmar que é INCORRETA a seguinte alternativa:  
a) tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos. 
b) limpeza pública de ruas e avenidas. 
c) coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e            
materiais (através de reciclagem). 
d) distribuição de cestas básicas à população carente.  
 
GABARITO 
01. certo 
02. certo 
03. errado 
04. errado 
05. errado 
06. d 
07. b 
08. certo 
09. certo 
10. d 
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